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Projeto “Ação Vagalume”: valorizando a 
luz do indivíduo para a sociedade e a 
natureza 

Priscila M. Drosdek 

Os autores são professores, sociólogos, biólogos e ecólogos. Os autores 
também são entusiastas de projetos de educação e preservação ambiental 
e estão interessados em conscientizar a sociedade através da divulgação 
científica. 

João Drosdek, Michelle M. Struett, André Luiz F. da Silva, Fábio Selvo, 
Mayara V. da Silva 

 O projeto “Ação Vagalume” 

surgiu pela inquietação da idealizadora 

Priscila M. Drosdek, em relação a 

sobrevivência e conservação dos 

recursos naturais do planeta. Por conta 

das iminentes crises ambientais, sociais 

e psicológicas atuais, é necessário 

repensar o modo de vida humano. 

Priscila é formada em Ciências Sociais e 

juntamente com seu pai, João Drosdek, 

e amigos da graduação (Mayara Vieira, 

Gabriela Viola e Fábio Selvo), colocaram 

em ação esse projeto em 2016. Eles 

perceberam a necessidade de aulas 

práticas e em campo, pois espaços e 

situações diferenciadas aumentam o 

potencial de ensino-aprendizagem, 

permitem a observação pessoal da 

realidade e garantem experiências que 

enriquecem o conhecimento voltado 

para a construção de uma identidade 

multidimensional. Atualmente, a equipe 

de educadores é formada por 

sociólogos, biólogos e ecólogos.  

Voluntários na Chácara Corta Vento em 

São José dos Pinhais – PR. Da esquerda para a 

direita: Priscila Drosdek, João Drosdek, Mara 

Drosdek, Gabriela Viola, Mayara Vieira, Rebeca 

Alves, Lucas Freitas. Em cima: Toniel Novak, 

Juliana Groth, Marilene Otani, André L. F. da 

Silva. Em baixo: Esteffany Meireles (movimento 
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Afro Pretinhosidade), Jaxuká (Aldeia Araça-í). / 

Imagem: Mateus Lisboa 

 “Sonho que se sonha só é só um 

sonho; sonho que se sonha junto é 

realidade”  

 

Vagalumes e estrelas girando ao ritmo de uma 

noite que nos convida a sonhar. / Imagem: Mike 

Lewinski - Flikr 

 O objetivo do projeto é despertar 

as potencialidades existentes em cada 

indivíduo através da educação holística 

e ambiental, baseada no conceito das 

“três Ecologias”: ambiental, social e 

mental, definidas pelo autor Félix 

Guatarri (1).  

Considerando a educação como 

um dos pilares de grande impacto na 

transformação social, projetos 

inovadores podem contribuir com o 

bem-estar do meio ambiente através da 

prática e vivência com a natureza. 

Assim, este projeto promove a prática e 

interação com a natureza, levando os 

estudantes do ensino público para a 

Chácara Corta Vento, São José dos 

Pinhais – Paraná, localizada em meio à 

Mata Atlântica (2). Acreditamos nos 

jovens como agentes multiplicadores de 

ideias e práticas inovadoras diante de 

velhos hábitos. Precisamos incentivá-los 

a enxergar suas potencialidades e 

colocar em prática seus sonhos de 

mudança através do conhecimento. 

Inspiração para o nome do projeto 

“Ação Vagalume” 

 

Se deixarmos nossa imaginação voar ao ver este 

lindo vagalume arranjado de uma forma única, 

poderíamos pensar que ele diz: "Olá, como está o 

seu dia aí embaixo?". / Imagem: Augusto Martins 

- Flikr 

Oficinas e atividades realizadas pelo 

Projeto “Ação Vagalume” 
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O encontro conta com diversas 

oficinas e atividades que envolvem os 

conceitos propostos pelo projeto como o 

autocuidado, autogestão, cooperação e 

responsabilização com o próximo e com 

o meio ambiente. Durante o dia, os 

jovens aprendem e vivenciam a 

diversidade de animais e plantas do 

bioma, também produzem mudas de 

plantas, participam de oficinas de Tai 

Chi Chuan, de roda de conversa sobre 

gênero, aprendem a limpar, separar os 

resíduos e compostar. 

 

Oficina de Tai Chi Chuan: prática voltada para o 

cultivo da energia interior e que busca a 

superação dos dualismos. Técnica chinesa que 

surgiu a partir do Kung Fu, une a mente e o corpo, 

excelente para dissipar ansiedades e 

hiperatividades. / Imagem: Mateus Lisboa. 

 

Mediação dos professores sobre a separação dos 

resíduos em recicláveis, orgânicos e rejeitos. 

Ensino sobre o tempo de decomposição dos 

materiais, busca pelo consumo consciente. 

Incentivo à compostagem para redução de 

orgânicos em aterros sanitários, também para 

produção de adubo e plantio. / Imagem: Mateus 

Lisboa. 

 Visando autogestão, os estudantes 

almoçam com alimentos preparados e 

cozinhados por eles próprios. Desta 
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forma, buscamos a superação de alguns 

dualismos e fragmentações, provocando 

o pensar “fora da caixa”. Quem está 

aberto consegue vivenciar uma 

experiência como essa e escolher por 

onde quer veicular. O princípio é 

coletivo, e as dinâmicas propiciam 

olhar-se no espelho, vendo no/a outro/a 

o que pode ser percebido em si 

mesmo/a – em nuances nada 

determinadas, sem fronteiras. 

 

Preparo dos alimentos pelos próprios estudantes 

para o incentivo da autonomia. Referencial 

masculino para mediação da oficina de culinária 

visando romper padrões de gênero. / Imagem: 

Mateus Lisboa. 

Pensando de forma sistêmica, 

mas abrangendo as pequenas relações 

como meio de se tornar consciente, é 

um dia em que vamos observar e sentir 

a presença da natureza com coisas 

simples, como respirar, sorrir, a 

amizade, o alimento, a troca e o ofício. A 

ecologia que busca a sensibilidade do 

sujeito, a semente de um novo dia. 

Oficina de reconhecimento da vegetação nativa. 

Caminhada pelas trilhas da propriedade 

sensibilizando para a importância do equilíbrio 

ambiental, do uso da água e os cuidados com os 

animais silvestres. / Imagem: João Drosdek. 

Quero vivenciar essa interação com a 

mente, a natureza e meus alunos. Como 

faço? 

Para fazer uma visita, sua escola 

ou projeto social deve formar grupos de 

até 20 pessoas e entrar em contato a 

través das nossas redes sociais para 

consultar e agendar as datas disponíveis. 

Saiba mais e fique por dentro das 

nossas atividades nas mídias sociais: 

Instagram:  

https://www.instagram.com/projetoaca

ovagalume/ 

Facebook:  
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https://www.facebook.com/ProjetoAcao

Vagalume 
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